
 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية -ضمان الجودة واالعتماد قسم  –جامعة االنبار 

 

1 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان

 
 

 (CV)السيرة الذاتية                                                         
 د ظاهرفيصل بديوي0م0ا:  مــاالس                             

 
 

 معلومات عامة اوال :
 :وانــنـعـال.1 

  مركزالدراسات االستراتيجية-االنبارالعمل : جامعة 

 شريعة :العام التخصص 

 :فقه إسالمي مقارن التخصص الدقيق 

 :عامرية الصمود –االنبار  العنوان البريدي   

 :00901110801نقال  

 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيةسية : ـالجن        / العراقانبار /عامرية  والدة :ــمكان ال   
  G1964639  :: /جواز سفر                       1890/ 4 /12خ الوالدةــتاري   
                                   4: عدد األوالد                             متزوج:  الحالة االجتماعية  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 2000   العراق غدادب البكالوريوس
       2000  العراق األنباربغداد       الماجستير 

 2012          العراق العراقية هالدكتورا

  الشافعية في العبادات في فقه ه الفقهيةاالمام ابواسحاق المروزي وأراؤ  :ان رسالة الماجستيرعنو                                                     

 في احكام االسرة دراسة مقارنةتعقبات ابن حزم على االمام ابي حنيفة   : هعنوان أطروحة الدكتورا  

 نباتية
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 المهام الرئيسية الفترة الزمنية مكان العمل الوظيفة
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 إلى من
 تدريسي 8012 8002 /1 ة العراقية / كلية االدابالجامع مدرس مساعد

 تدريسي 8012 8012 الجامعة العراقية /كلية االداب ث/مدرس  
 تدريسي 8012/ 1/11 8012 الجامعة العراقية / كلية االداب ث/  مساعدأستاذ 

 استاذ مساعد
جامعة االنبار/مركز الدراسات 

 االستراتيجية
 باحث لحد االن 5/11/7112

     

     

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم املادة

 إسالميفقه 
الى  7112والثاني من الفصل األول 

7112 

 فلسفة شريعة إسالمية / الجامعة العراقية 
 

 /كلية االداب

 7112الفصل األول / حقوق انسان

الجامعة العراقية                            انسان/ حقوق
 كلية االداب

 
 

 7112األول والثاني الفصل  إسالميةثقافة  
كلية الجامعة العراقية               ثقافة إسالمية عامة / 

 االداب

الى  7115الفصل األول والثاني من/ أحكام تالوة قرآنية وحفظ
7112 

علوم قرآن / الجامعة العراقية                      كلية 
 االداب

 تفسيرآيات االحكام
 الى 7112الفصل األول والثاني من/

7112 
تفسير القرآن الكريم/  الجامعة العراقية            كلية 

 االداب

 : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة

/ / / 
   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:2
/ 
 .تقييم البحوث: 4

 7115مركزالبحوث والدراسات اإلسالمية/مبدأ/–عالجها في السياسة الشرعية /الجامعة العراقية -احكامها   –أسبابها —الطائفية  -1
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 . االهتمامات البحثية : 0
 0مهتم بد راسة المسائل الخالفية بين علماء الفقه االسالمي-  
 0مهتم بد راسة احكام االسرة في الفقه االسالمي -
 0مهتم بدراسة آراء الفقهاء المتقدمين  - 
 0وتفنيد معتقداتهم الزائفةم بدراسة االفكار المتطرفة مهت -  
 .0مهتم بدراسة المسائل العصرية ومواكبتها الحكام الشريعة الغراء-   
   

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
 طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

جتنيد املرأة يف التنظيما ت اإلرهابية واثره على 
 االمن الوطين

مركز البحوث والدراسا ت 
 حضور 9/3/6102 اإلسالمية يف اجلامعة العراقية

 حضور 62/6/6106 اجلامعة العراقية/ كلية االداب ربط حبوث التفسرياملوضوعي بالواقع
 حضور 9/4/6102 العراقية/كلية االداباجلامعة  بلسان عربي مبين

 حضور 03/00/6106 اجلامعة العراقية/كلية االداب بغداد مهد احلضارة
    

 : سادسا : البحوث المنشورة

 العبادة واثرها في سلوك المسلم
مجلة مداد االداب/كلية االداب/الجامعة 

 العراقية
 2002 منشور

 7112 منشور مجلة كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد الطهارةرادات ابن حزم الظاهري في مسائل انف

 6102 منشور مجلة الجامعة العراقية االمام الداركي وآراؤه الفقهية في العيادات في فقه الشافعية

 : ثامنا : الكتب المنشورة
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
 :تاسعا : عضوية اللجان 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
-2010عضولجنة امتحانية للعام الدراسي  

 الجامعة العراقية-/كلية االداب2011
 

-2012عضولجنة امتحانية للعام الدراسي  
 /كلية االداب الجامعة العراقبة2014

 سكرتير المؤتمر العلمي الثاني 
 لجنة متابعة شؤون الطلبةندوات  -لجان تحضيرية  2012-لمركز دراسات الصحراء  

-2014عضو لجنة امتحانية للعام الدراسي  
 /كلية االداب الجامعة العراقية2010

 

-2010عضولجنة امتحانية للعام الدراسي  
 /كلية االداب الجامعة العراقية2019
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-2019عضو لجنة امتحانية للعام الدراسي  
 العراقية/كلية االداب الجامعة 2010

 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2/2014-2 الجامعة العراقية/كلية االداب دورة تحقيق المخطوطات

 4/4/2019 الجامعة العراقية/كلية االداب دورة فن التعامل مع االخرين
 

-شهادة مشاركة في الندوة الجماهيرية / التعايش مفهومنا لعراق افضل /الجامعة العراقية-1
 6102سنة -بغداد

شهادة مشاركة في الورشة /كن إيجابيا في خدمة مجتمعك/مركزالبحوث والدراسات -6
 62/0/6102في  -الجامعة العراقية-اإلسالمية

شهادة مشاركة في الندوة/األساليب التعليمية مقابل األساليب التقويمية/الجامعة العراقية/كلية -3
 6102االداب/ 

وحدة -شهادة حضورفي الورشة العلمية/المكتبة االفتراضية غير االعتيادية/الجامعة العراقية-4
 2/3/6106التعليم المستمر/في 

ان/كيف تنمي القيم عند الطلبة/الجامعة العراقية في شهادة مشاركة في الحلقة النقاشية بعنو-5
06/9/6100 
شهادة مشاركة في الحلقة النقاشية بعنوان/التنظيما ت المالية واإلدارية في عهد الخلفاء -2

 62/66106كلية االداب في -الراشدين/الجامعة العراقية
وزارة —كين الشبا بشهادة مشاركة في ورشة)أساسيا ت التعايش السلمي /منتدى تميز لتم-2

 02/3/6102الشبا ب والرياضة في 
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 االهتمامات العامة. 8 
 
 
 

 المهارات العامة. 2
 

 النشــــــــــاط

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان

 الشهادات
 التقديرية

 والمشاركة

-/الجامعة العراقيةشهادة مشاركة في الندوة الجماهيرية / التعايش مفهومنا لعراق افضل -1
 6102سنة -بغداد

شهادة مشاركة في الورشة /كن إيجابيا في خدمة مجتمعك/مركزالبحوث والدراسات -6
 62/0/6102في  -الجامعة العراقية-اإلسالمية

/الجامعة العراقية/كلية شهادة مشاركة في الندوة/األساليب التعليمية مقابل األساليب التقويمية-3
 6102االداب/ 

وحدة -دة حضورفي الورشة العلمية/المكتبة االفتراضية غير االعتيادية/الجامعة العراقيةشها-4
 2/3/6106التعليم المستمر/في 

شهادة مشاركة في الحلقة النقاشية بعنوان/كيف تنمي القيم عند الطلبة/الجامعة العراقية في -5
06/9/6100 
ء ت المالية واإلدارية في عهد الخلفاشهادة مشاركة في الحلقة النقاشية بعنوان/التنظيما -2

 62/66106كلية االداب في -الراشدين/الجامعة العراقية
وزارة —شهادة مشاركة في ورشة)أساسيا ت التعايش السلمي /منتدى تميز لتمكين الشبا ب-2

 02/3/6102الشبا ب والرياضة في 
واستقرارمحافظة االنبارواجب شهادة تقديرية في الندوة العلمية بعنوان)الحفاظ على امن -8

 62/06/6102مركز الدراسات االستراتيجية في —(جامعة االنباروطني وشرعي

  

كتب الشكر 

 والتقدير

 6106كتاب شكروتقديرالسيد رئيس اجلامعة العراقية عام -0
 6104روتقديرالسيد رئيس اجلامعة العراقية عام كتاب شك-6

 6102العراقية عام  كتاب شكر وتقدير السيد رئيس اجلامعة -3

 6102كتاب شكر وتقدير السيد رئيس اجلامعة العراقية عام -4
 6103   كتاب شكر وتقدير السيد عميد كلية االداب عام -2
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                                                                                               التوقيـع :

  

  د ظاهرفيصل بديوي0م0أ   االســـم :

 

4/1/2018        : التاريخ 

  

  تطبيقات الحاسوب

 العربية اللغــــات األجنبية

 كتابة الشعر، الرياضة االنترنيت /   /المطالعة  الهــوايـــــــــــات

 


